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Inspirerande höstträff i Skellefteå 
för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 

 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Naturskyddsföreningen anordnade en 
välbesökt och mycket lyckad träff i Skellefteå i helgen. Syftet var att väcka de-
batt och öka kunskapen om kärnkraften för att kunna engagera fler i arbetet mot 
att världens största kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki vid Bottenviken.  
 
Dokumentärfilmaren Maj Wechselmann visade på lördagen sin nya och omska-
kande film Världens säkraste kärnkraftverk om en ung tjej från Sverige som 
besöker Japan efter katastrofen i Fukushima. Den kommer att visas runt om i 
Norrbotten och Västerbotten i höst.  
 
Efter filmen samtalade Skellefteå Krafts vd Gunnar Eikeland med Christer Borg 
från Naturskyddsföreningen om energipolitiken framöver. De delade i mycket 
utgångspunkter och visioner om framtiden och det blev en intressant diskus-
sion. 
 
Många kunniga föredragshållare medverkade i söndagens seminarium. Hela 
kärnkraftskedjan behandlades med alla dess risker, från den farliga brytningen 
av uran till avfallet som måste slutförvaras i 100 000-tals år. Att kärnkraftens 
kostnader är enorma idag visade Isadora Wronski från Greenpeace. Kjell 
Skogsberg från det regionala energikontoret Nenet lyfte fram vilken otrolig po-
tential för de hållbara alternativen som finns i Norrbotten och Västerbotten. Så 
att framtiden är förnybar är tydligt.  
 
Att samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld är nödvändigt. Direkt 
från Japan rapporterade Lena Lindahl om vilken folkrörelse som där har vuxit 
fram för en framtid utan kärnkraft. Helena Maijala och Hanna Halmeenpää från 
föreningen Pro Hanhikivi i Pyhäjoki informerade om vad som är viktigast att 
göra nu för att stoppa byggandet av kärnkraftverket här vid Bottenviken. 
 
Seminariedeltagarna bestämde att det som är viktigast nu för nätverket Kärn-
kraftsfritt Bottenviken är att påverka kärnkraftsföretaget Fennovoima och dess 
delägare att lägga ner planerna på att bygga kärnkraftverket. Nyligen har flera 
delägare hoppat av projektet. Den tyska energijätten Eon som är huvudägare 
måste nu följa efter och lämna projektet och satsa på förnybart som företaget 
gör i Tyskland och England. Nätverket kommer att starta en bojkott mot de av 
delägarna som har verksamhet i Sverige, bl a Valio. 
 
Nätverket Kärnkraftsfritt planerar att anordna fler liknande seminarier på både 
den svenska och finska sidan Bottenviken.  
 
För mer information  
Lena Lagerstam, kontaktperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 
 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com 
 
 
Bildtext: Helena Maijala och Hanna Halmeenpää från föreningen Pro Hanhikivi i 
Pyhäjoki hade åkt hela vägen runt Bottenviken för att vara med i Skellefteå. 
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